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Протокол № 7/02.10.2018 г. 
от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в 

 „Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 42, София 
 

Присъстващи: Явор Шопов, Цветан Остромски, Енчо Енчев, Георги Младенов, по тел. Лъчезар 
Младенов, чрез skype връзка Ангел Иванов. 
 
Гости: Антония Влайкова, Весела Бубова 
 
Протоколчик: Енчо Енчев 
 
Начало: 19:20 часа 
 
ДНЕВЕН РЕД 
 

1. Информация за дейността на членовете на УС след  последното заседание 
(персонално свършена работа). 

2. Обсъждане на предстоящите дейности на БФСп (oрганизиране на националния спелео 
форум - програма и дейности). 

3. Утвърждаване на ръководители за предстоящите прояви на БФСп, включени в ДСК и 
МСК на БФСп за 2018 г. 

4. Обсъждане на първия циркуляр за Евроспелео 2019 г. 
5. Обсъждане на пререгистрацията на БФСп. 
6. Обсъждане на нов дизайн на почетни знаци на БФСп и разпределение на задачи по 

подготовката и изработката им. 
7. Изработка и печат на Бюлетина на БФСп за 2017 г. 
8. Изработка на плакети и поздравителни писма за юбилеите на СПК Академик – София, 

СПК Академик – Русе и ПК „Казанлък“. 
9. Обсъждане на предложението на БПД за съвместно организиране на честванията на 90 

години пещерно движение в България. 
10. Разни. 

 
След обявяване на начало на заседанието, В. Бубова иска думата, за да разясни възможността БФСп 
да кандидатства с проект за финансиране по ОП „Добро управление“. 
Я. Шопов предлага да се промени дневния ред и да се обсъди първо предложението на В. Бубова. 
 
Предложението се приема от всички без гласуване. 
 

Така в дневния ред точка едно става: 1. Обсъждане и гласуване на кандидатстването за 
финансиране на БФСп чрез проект по ОП „Добро управление“. 
 
По точка 1: 

 
В. Бубова разяснява подробно условията за кандидатстване и дейностите, които могат да бъдат 
заложени в проекта. Също така предлага, тя да се занимава основно с оформянето на 
проектната документация и да си събере необходимия екип за това. 
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А. Влайкова предлага УС да се гласува предложението за кандидатстване по проекта. 
 
Предложение: БФСп да кандидатства с проект за финансиране по ОП „Добро управление“  
 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 1: БФСп да кандидатства с проект за финансиране по ОП „Добро управление“. 

 
По точка 2 (Точка 1 от дневния ред): 

 
Присъстващите се изказаха по персонално свършената работа. Обсъдиха се пропуските и 
проблемите в работата на УС. След проведена дълга дискусия, всички се обединиха в идеята, 
че трябва да се промени начина и организацията на работа в УС, така че всички членове да 
могат да се включват активно в работата и дейностите, които се извършват в управителния 
орган на БФСп. 
 
По точката се направиха само изказвания, без да се взема някакво решение чрез гласуване.     

 
По точка 3 (Точка 2 от дневния ред): 

 
Основно се дискутира предстоящия Национален форум по спелеология. Персонално се 
разпределиха задачи по дейностите за организиране и провеждане на форума. Я. Шопов се 
предлага за ръководител на форума, а А. Влайкова за заместник ръководител. 
 
Е. Енчев предлага да се пристъпи към точка 4 и там да се гласуват всички ръководители на 
предстоящите прояви, включително и ръководителите на Националния форум. 

 
По точка 4 (Точка 3 от дневния ред): 
 

 За ръководител на Учебните акции по пещерно спасяване, които ще се проведат в 
местността „Злостен“, гр. Котел, в периода 4 – 7 октомври се предлага Е. Енчев. 

 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 

  
Решение 2: За ръководител на Учебните акции по пещерно спасяване е избран Е. Енчев 

 

 За ръководител на Националния форум по спелеология, който ще се проведе в 
периода 26-28 октомври, Национален пещерен дом, с. Карлуково, се предлага Я. 
Шопов, а за зам. ръководител А. Влайкова. 

 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 3: За ръководител на Националния форум по спелеология е избран Я. Шопов, а за 
зам. ръководител А. Влайкова 

 

 За ръководител на 12-тия международен форум на Европейската асоциация по 
пещерно спасяване (ECRA), който ще се проведе в Касола, Италия, в периода 1-4 
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ноември, се предлага А. Влайкова. За форума да се командироват двамата 
официални делегати за България – А. Влайкова и Е. Енчев. 

 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 4: За ръководител на 12-тия международен форум на Европейската асоциация по 
пещерно спасяване е избрана А. Влайкова. За участие във форума да се командироват 
официалните делегати А. Влайкова и Е. Енчев. 
 

 За ръководител на Пещерна експедиция „Тетевен 2018“, която ще се проведе в 
района на гр. Тетевен в периода 22-25 ноември се предлага Л. Пиналова. 

 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 5: За ръководител на Пещерна експедиция „Тетевен 2018“ е избрана Л. Пиналова 

 

 За ръководител на Националното съзтезание за купа „Търговище 2018“, което ще 
се проведе на х. Младост, гр. Търговище в периода 1-2 декември се предлага Р. 
Лазаров. 

 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
 
Решение 6: За ръководител на Националното съзтезание за купа „Търговище 2018“ е избран Р. 
Лазаров. 
 

По точка 5 (Точка 4 от дневния ред): 
  

А. Влайкова разяснява до какъв етап е стигнала с изготвянето на 1-вия циркуляр за ЕвроСпелео 
форума в България през 2019 г. Апелира към членовете на УС да се включат по-активно в 
писането и превода на текстове за циркуляра. 
След обсъждане се стигна до решение без гласуване, 1-вия циркуляр да бъде готов и да се 
разпрати до всички международни спелео организации, най-късно до началото на декември. 
 

 По точка 6 (Точка 5 от дневния ред): 
 

А. Иванов и Е. Енчев разясняват до къде се е стигнало с пререгистрацията на БФСп в Търговския 
регистър. Заявлението за пререгистрация е прието и федерацията вече е регистрирана в 
Търговския регистър. 
 
Второто пуснато заявление за промяна в обстоятелствата (Заличаване и вписване на членове 
на УС) не е прието, тъй като са били необходими допълнителни документи за внасяне в 
регистъра и заявлението не е прието.  
 
Е. Енчев напомня, че все още в правомощия на управление е стария УС на БФСп. 

 
По точка 7 (Точка 6 от дневния ред): 
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Е. Енчев и А. Влайкова предлагат да се осъвремени и обнови дизайна на почетните знаци на 
БФСп, след което да се поръчат и направят нови такива.  
 
По точката се обсъди и необходимостта за актуализиране и промяна на досега действащата 
Наредба за морално стимулиране в структурата на БФСп. 
 
Предложенията се приеха единодушно без гласуване. 

 
По точка 8 (Точка 7 от дневния ред): 
  

А. Влайкова разяснява, че изпратената информация от клубовете е много малко и че ще се 
опита да обработи пуснатите материали и да ги пусне за предпечатна обработка. Бюлетина да 
излезе от печат поне до края на 2018 г. 
 
Призовава членове на УС да се включат в работата по изданието, тъй като в момента тя е 
единствения човек, който се занимава с Бюлетина на БФСп. 
 

По точка 9 (Точка 8 от дневния ред): 
 
По точката се коментират годишнините на клубовете: Казанлък, Академик – Русе и Академик – 
София. Взема се решение без гласуване всички гореизброени клубове да се наградят от името 
на БФСп с плакети и поздравителни писма. 
 
Я. Шопов се ангажира с оформянето и поръчката на плакетите.  
Е. Енчев се ангажира с плащането и взимането им от фирмата, която ще ги изработи. 
 
Е. Енчев предлага на предстоящия Национален форум по спелеология да се награди и ПК „Под 
Ръбъ“ с плакет за цялостен принос за изследването и проучването на най-дълбоката дупка в 
България до момента „Колкина дупка“. 
Предложението се приема единодушно без гласуване. 
 

 По точка 10 (Точка 9 от дневния ред): 
 

Я. Шопов информира, че от председателя на БПД (Камен Бонев) е постъпило устно 
предложение, двете организации, БФСп и БПД да обединят усилията си и съвместно да 
организират поредица от мероприятия по случай честването на 90 години организирана 
спелеология в България през 2019 г. 
 
След обсъждане се стигна до оформяне на предложение за гласуване.  
 
Предложението гласи следното: 
БФСп да отправи покана до всички пещерни клубове и организации, които не са членове на 
федерацията да участват в създаването на организационен комитет за провеждане на 
поредица от събития свързани с честването на 90 години организирана спелеология в 
България. 
 
В програмата на предстоящия Национален форум по спелеология да се включи тема за 
дискусия свързана с този въпрос, на която да се обсъдят и разпределят задачи по 
организирането и провеждането на събитията свързани с чесването. 

 
Пристъпва се към гласуване: ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0. 
Предложението се приема. 
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Решение 7: БФСп да отправи покана до всички пещерни клубове и организации, които не са 
членове на федерацията да участват в създаването на организационен комитет за провеждане 
на поредица от събития свързани с честването на 90 години организирана спелеология в 
България. 

 
По точка 10 (Точка 9 от дневния ред): 

 
Постъпило е предложение от А. Павлова за сформиране на комисия по биоспелеология към 
БФСп.  
 
А. Влайкова изчита писменото предложение. 
 
Предложението се приема единодушно без гласуване, като същото ще се пусне като призив 
към клубовете и заинтересованите от тази комисия пещерняци да се включат в сформирането 
и работата на тази комисия. На предстоящия форум да се заложи като точка за обсъждане и 
среща на членовете на бъдещата комисия. На срещата, заинтерасованите участници да си 
изберат председател и членове. 
 
Списъка на членовете и избора на председател ще се утвърди от УС на БФСп на първото 
редовно заседание, след представяне на писмен протокол от срещата, всетите решения, 
избора на председател и списък с членовете на комисията. 

 
 С това точките от дневния се изчерпват и Я. Шопов закрива заседанието.  
 
Край на заседанието: 21:45. 
 
Следващото заседание се насрочва за 11 декември 2018 г. в Клуб на пещерняка, ул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“ № 42 от 18:30 часа. 
 
 
 
 
Протоколчик:       Председател: 
   Енчо Енчев       Явор Шопов 
 


